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Barem de corectare si notare 

Subiectul I 
1. 4 puncte pentru precizarea, pe baza textului B, a oricărei prevederi referitoare la sistemul 

electoral.  

2. 3 puncte pentru menţionarea pe baza textelor A şi B, a oricărei asemănări referitoare la 
consecinţele revoluţiei asupra instituţiei monarhiei; 

          câte 2 puncte pentru selectarea câte unei informaţii din fiecare text prin care se susţine     
          asemănarea menţionată;                                                                          (2p x 2 = 4p) 

3. câte 3 puncte pentru menţionarea pe baza textelor A şi B a câte unei informaţii referitoare la 
Biserică;                                                                            (3p x 2 = 6p) 

4. 3 puncte pentru precizarea, pe baza textului B, a modalităţii prin care se realizează 

promovarea în funcţiile militare. 
5. 2 puncte pentru menţionarea rolului Parlamentului în statul englez; 

3 puncte pentru prezentarea rolului menţionat, prin folosirea oricăror două informaţii din 
textul A.  

6. 2 puncte pentru menţionarea oricărei alte acţiuni desfăşurată în cadrul Revoluţiei franceze, în 
afara celor la care face referire textul B; 

      3 puncte pentru prezentarea acţiunii menţionate. 
7. 2 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între regimul politic ilustrat din textul A şi 

oricare regim politic din perioada interbelică; 
       3 puncte pentru prezentarea asemănării menţionate. 
8. 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a Revoluţiei franceze, care a contribuit la 

constituirea statelor naţionale din secolul al XIX-lea; 

      3 puncte pentru prezentarea consecinţei menţionate. 
                                                                                             Total 40 de puncte 

Subiectul al II – lea: 

Informaţia istorică - 40 de puncte distribuite astfel: 

 câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două consecinţe ale “Problemei Orientale” asupra 
Ţărilor Romîne, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea;  (2p x 2 = 4p) 

           câte 3 puncte pentru prezentarea consecinţelor menţionate prin evidenţierea relaţiei   
           de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;           (3p x 2 = 6p) 

o câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la aspectul 

menţionat; 
 

 

 
 



 

 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la războaiele  
            ruso-austro-turce desfăşurate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; 

            3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat prin evidenţierea relaţiei de  

             cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;   
o câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la aspectul 

menţionat; 
 3 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a acţiunilor desfăşurate în anul 1821 asupra 

statutului politic al Ţărilor Române; 
 3 puncte pentru menţionarea oricărei cauze a adoptării Regulamentelor Organice; 

 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a adoptării Regulamentelor Organice; 
            3 puncte pentru prezentarea consecinţei menţionate prin evidenţierea relaţiei de  

            cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;   

o câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la aspectul 

menţionat; 
 câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze ale declanşării Revoluţiei de la 1848 

în spaţiul românesc;                                                                     (3p x 2 = 6p) 

 2 puncte pentru menţionarea rolului Revoluţiei de la 1848 în constituirea României  
moderne; 

         câte 3 puncte pentru folosirea, în cadrul prezentării, a oricăror două fapte istorice.  

                                                                                                                         (3p x 2 = 6p) 
 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 

 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii); 

 1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzii; 

 0 puncte pentru text nestructurat; 

 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât compoziţia să probeze 
înţelegerea procesului istoric; 

 1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect; 

 0 puncte pentru lipsa relaţiei cauză-efect; 

 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 

 1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 

 0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 

 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric; 

 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric; 
 0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 

 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu; 

      0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.         

Total 50 puncte 

Total test 90 de puncte.                    

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

 


